
Akustická
laboratoř

Měření a výpočty v oblasti
stavební a prostorové akustiky

Hlavní aktivity laboratoře

    laboratorní měření vzduchové neprů
zvučnosti stavebních konstrukcí

    laboratorní měření kročejové neprů
zvučnosti stavebních konstrukcí

    laboratorní měření bočního přenosu 
zvuku dvojitými podlahami a svěšenými 
podhledy

    měření a výpočty vzduchové a kročejové 
neprůzvučnosti na stavbách

    měření a výpočty parametrů prostorové 
akustiky budov

    modelování šíření zvuku ve venkovním 
prostředí pomocí pokročilých metod 
pro výpočet vložného útlumu protihlu
kových stěn

Kontakt:
Třinecká 1024,
273 43 Buštěhrad
akusticka.laborator@uceeb.cz
+420 224 356 701
+420 224 356 714

PRAHA
Kladno

Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov ČVUT v Praze

   Cílem centra je komplexně pomáhat vzniku 
staveb, které jsou energeticky efektivní, 
přátelské k životnímu prostředí a svým 
obyvatelům poskytují patřičný komfort.



O laboratoři

Akustická laboratoř univerzitního centra  
se zaměřuje na stavební, prostorovou 
a urbanistickou akustiku. Kromě mo
derního přístrojového vybavení disponu
je vlastním zkušebním zařízením podle  
ČSN EN ISO 101405 pro laboratorní měře
ní zvukové izolace stavebních prvků (stěn, 
stropů, svěšených podhledů a dvojitých 
podlah).

Reference

V akustické laboratoři probíhá řada aktivit 
v oblasti výzkumu, vývoje a spolupráce  
s komerční sférou. Mimo jiné zde byla 
realizována měření vzduchové neprůzvučnosti 
lehkého obvodového pláště Envilop, který byl 
vyvinut v univerzitním centru a který může 
sloužit jako udržitelná náhrada boletických 
panelů. Dále zde proběhla měření zvukové 
izolace nového stropního panelu pro subtilní 
prefabrikovaný skelet z vysokopevnostního 
betonu.

V akustické laboratoři byla také
zkoušena řada dalších konstrukcí:

  sádrokartonové příčky

  zděné stěny

  fasádní panely na bázi dřeva

  akustické obklady stěn aj.

Přístrojové vybavení

   vícekanálový měřicí systém Nor850

   zvukové analyzátory Nor140

   akustický kalibrátor Nor1251

    všesměrový reproduktor Nor276 s výkono
vým zesilovačem Nor280

   zdroj kročejového zvuku Nor277

   dynamický budič (systém Gösele)

   kalibrátor vibrací Vc20

   software pro prostorovou akustiku  
ODEON v. 13

Parametry zkušebních otvorů

Otvor pro stěny (v x š):  2,4 x 4,2 m

Otvor pro stropy: 2,9 x 4,4 m

Půdorysné rozměry spodních komor 
(zabudování podlahy, resp. svěšených 
podhledů):
 4,5 x 5,0 m a 4,15 x 5,0 m


